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I Den norske kirkes 1625 kirkebygg finner vi en stor 
samling av kulturminner. Dette er vår felles nasjonale 
kulturskatt. Siden Norge ikke har hatt adel, har vi heller 
ikke mange borger og slott. Derfor har kirkebyggene blitt 
verdifulle samlere av våre fortidsminner. Av kirkebyg-
gene kan vi lære om håndverkstradisjon, byggekunst 
og arkitekturhistorie, samt hvordan tidligere samfunn 
levde og virket. De kirkelige kulturminnene er en betyd-
ningsfull arv fra våre forfedre som må tas godt vare på 
fordi de representerer store nasjonale og lokale verdier. 

KA har i mange år jobbet sammen med kirkefor-
valterne for å sikre de kirkelige kulturminnene. I dette 
arbeidet inngår et samarbeid med ØKOKRIM, noe denne 
veilederen er et resultat av. 

Den organiserte og internasjonale kriminaliteten 
griper om seg og retter seg i økende grad mot kunst 
og kulturminner. Dette betyr igjen at trusselen mot 
kirkelige kunst og kulturminner er økende. Selv om 
vi ikke har sett en stor utvikling på dette området  
i Norge, må målet likevel være å forebygge og iverk-
sette tiltak som kan forhindre tyveri i kirkene. 

Denne veilederen er skrevet for de kirkelige felles-
rådene som er forvaltere av kirkebyggene, og til det 
lokale politiet som ofte har flere kirkebygg i sitt geo-
grafiske ansvarsområde. Vi ønsker å få til et større 
samspill i det forebyggende tyverisikringsarbeidet 
lokalt, og at denne veilederen skal bidra til godt og 
effektivt samarbeid når tyveri og skadeverk har skjedd.

Forord

ØKOKRIM-sjef 
Trond Eirik Schea

Preses i Den norske kirke
Helga Haugland Byfuglien





 Tyveriet i Larvik kirke 9

1.  Vi trenger en veileder 11

 For politiet 12

 For kirkelig ansatte 12

2. Hva er kirkelige kulturminner? 15

3. Hva er kunst- og kulturminnekriminalitet? 17

 Hvem stjeler og hvorfor stjeler de? 17

 Hva stjeler de? 19

 Når stjeler de og hvorfor fra kirken? 22

4. Organisering og rollefordeling innad i kirken og politiet 25

 Organisering av politiet 25

 Organisering av kirken 26

5. Forebyggende arbeid 29

 Hva er politiet sin oppgave? 30

 Hva er de ansatte i kirken sin oppgave? 30

  Risikomatrise 31

  Kirkebyggdatabasen 32

6. Dersom tyveriet har skjedd – anmeldelsesprosessen 37

 Hva er fellesrådet sin oppgave? 37

 Saksgangen i en anmeldelse 38

  Hvem kan anmelde og når gjør man det? 39 

  Hvordan anmelder man? 39

  Hva skjer etter anmeldelsen? 40

  Andre rutiner enn anmeldelse 40

7. Samarbeid er viktig 43

 Tyveriet i Larvik kirke ble oppklart 45

 Litteraturliste, relevant litteratur og fotokreditering 47





9

Kunsttyveri fra kirkebygg    //   Veileder for politiet og kirkeverger

Tyveriet i Larvik kirke

I 2009 ble det verdifulle renessansemaleriet «La de 
små barn komme til meg» stjålet fra Larvik kirke. Dette 
er et eksempel på at den europeiske trenden med økt 
kunst- og kulturminnekriminalitet rettet mot kirker også 
har kommet til Norge.

Maleriet som har en verdi på 15–20 millioner kroner 
ble stjålet klokken 01.30 natt til 8. mars. Det hadde 
vært i kirken i over 330 år og var ikke bare økonom-
isk verdifullt, men også en sentral del av historien og 
identiteten til kirken. Saken fikk stor dekning i både 
norske og utenlandske nyhetsmedier. 

Gjerningspersonene brukte en stige for å komme 
opp til et vindu og knuste dette for å ta seg inn i kirken. 
De brukte samme vei ut. Innbruddet utløste alarmen og 
det kom folk i løpet av 15 minutter, men da var tyvene 
og maleriet allerede borte. Politiet ble varslet omtrent 
en halvtime etter at alarmen ble utløst og en stor etter-
forskningsprosess ble startet. Maleriet ble etterlyst 
over hele verden.

Tyveriet i Larvik kirke

Her kom tyvene seg inn i kirken 
ved å knuse et vindu. 
Foto: Politiet.
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Kapittel 1   //   Vi trenger en veileder

1.  Vi trenger en veileder

Denne veilederen er skrevet for to hovedmottakere 
– personer som er ansatt i kirken og i politiet. Innhold 
beregnet primært for politiet er markert med blått og 
tilsvarende grønt for kirkelig ansatte. Det anbefales 
likevel alle å lese hele heftet for å få kunnskap om hva 
som er politiets- og de ansatte i kirken sine oppgaver 
både før og etter et eventuelt tyveri. Ved å ha kunnskap 
om den andre parten blir det lettere å oppnå et godt 
samarbeid.
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Kapittel 1   //   Vi trenger en veileder

For politiet
Norges største samling av kulturminnegjenstander 
finner man i kirkebyggene. Disse skattene tilhører ikke 
bare kirken, men er en betydelig del av vår felles kultur-
arv. Det er derfor viktig – ikke bare for kirken, men for 
hele Norge at man forebygger tyveri og at man finner 
gjenstandene som blir borte.

Resultatet av politiets arbeid i slike saker blir bedre 
med et samarbeid med de kirkelig ansatte som forvalter 
kirkebygningene og inventaret. Veilederen søker å gi 
politiet informasjon om hvordan kirken er organisert 
og hvordan politiet bør gå frem i denne typen saker.

For kirkelig ansatte 
I Norges 1625 kirker finner vi landets største samling 
av kulturminnegjenstander. Gjenstandene har alt fra 
kulturhistorisk, lokalhistorisk, økonomisk og forskning-
smessig verdi. I tillegg er de uerstattelige – det finnes 
ofte bare ett eksemplar, og en kopi vil aldri oppnå 
samme verdi. Det er derfor viktig at ansatte i kirkene 
som er satt til å forvalte bygninger og inventar vet 
hvordan man forebygger kunst- og kulturminnekrim-
inalitet. Dersom tyveri skulle forekomme er det også 
viktig at man forstår viktigheten av å anmelde og å 
vite hva denne prosessen innebærer. 

Veilederen behandler tema som når og hvorfor det 
skjer tyverier i kirkene, hva man som ansatt i kirken kan 
gjøre for å forebygge slike hendelser og hvordan man 
kan jobbe sammen med politiet på en best mulig måte.

Enkle gjenstander uten for mye 
sakralt og kirkelig særpreg 
er enklest å omsette videre, 
mens de spesielle kirkelige 
objektene som krusifikser, 
altertavler og døpefonter har 
et mindre tilgjengelig marked. 
Foto: KA
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Kapittel 2   //   Hva er kirkelige kulturminner?

2.  Hva er kirkelige kulturminner?

Fravær av adel og residerende kongemakt gjør kirke-
byggene til representanter for de viktigste sporene etter 
fortiden, om man sammenligner Norge med andre land. 
Kirkelige kulturminner har en helt enestående posisjon 
i norsk sammenheng. Det betyr at det er ekstra viktig 
å ta vare på det som finnes i kirkene. 

Ved å studere selve byggene og gjenstandene kan 
vi få et innblikk i en nesten 1000 år lang beretning 
innen for arkitekturhistorie, kunsthistorie og kirke his-
torie. Byggene rommer også fortellinger om menneskers 
og samfunnets historie og utvikling. I kirkene kan vi 
dermed oppnå en større forståelse for våre forfedres 
liv – og om oss selv. Den kirkelige kulturarven tilhører 
ikke bare den aktive kirkegjenger, men alle mennesker. 
Vi som lever i dag er ikke slutten på denne historien, 
vi er en del av den. Derfor må vi forvalte kirkene og 
kulturskattene på en slik måte at også fremtidige gen-
erasjoner skal få muligheten til å se og lære det vi har 
muligheten til.

I Norge er det kirke-
byggene som repre-
senterer de viktigste 
sporene fra fortiden 
og det er derfor viktig 
at vi forvalter disse 
på en god måte.

HUSK DETTE
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Kapittel 3   //   Hva er kunst- og kulturminnekriminalitet?

3. Hva er kunst- og 
 kulturminnekriminalitet?

Kunst- og kulturminnekriminalitet er tyveri av gamle, 
verdifulle gjenstander eller moderne kunstgjenstander. 
De har ofte en spesiell verdi og det eksisterer gjerne 
bare ett eksemplar. De er derfor uerstattelige. 

Tyveri av kulturminneskatter fra de norske kirkene 
er ikke bare en utfordring vi står overfor i dag, men noe 
som har funnet sted gjennom generasjoner. Informa-
sjonsutvekslingen mellom kirke og politi har fram til 
nå vært mangelfull og det er vanskelig å vite eksakt 
hvor mye og hva som er blitt stålet. Likevel antar man 
at det kan være betydelige mengder. Tendensen, både  
i Norge og i resten av Europa, viser at kirker blir stadig 
mer utsatt for tyveri.

Hvem stjeler og hvorfor stjeler de?
For å forebygge og oppklare tyverier fra kirkene må man 
blant annet ha kunnskap om hva som kjennetegner 
tyven. En forskningsrapport om kunst- og kulturmin-
nekriminalitet i Norden fra 2006, «Cultural Heritage 
Crime – the Nordic Dimension», tar for seg en ameri-
kansk studie. I denne studien blir tyvene delt inn i fem 
kategorier: De dyktige, de kjente av politiet, de unge, 
småtyvene og misbrukerne. «De dyktige» tyvene vet 
hva de gjør. De stjeler verdifulle objekter som selges 

Vi må forvalte kirkene og kul-
turskattene på en slik måte at 
også fremtidige generasjoner 
skal få muligheten til å se og 
lære det vi har muligheten til. 
Foto: KA
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Kapittel 3   //   Hva er kunst- og kulturminnekriminalitet?

videre via spesialiserte kontakter og helere. De «kjente 
av politiet» er også veletablerte kriminelle. De er erfarne 
og vet oftest hva de foretar seg, men har i mindre grad 
gode kontakter. Det er betraktelig flere av disse enn 
av de «dyktige» tyvene. Rundt 50 % av tyveriene blir  
i følge studien gjennomført av «de unge», «småtyvene» 
og «misbrukerne». De utfører vanligvis spontane tyver-
ier for å oppnå raske penger. Merk forøvrig at det å bli 
kategorisert i en av disse gruppene ikke utelukker at 
man kan tilhøre flere grupper samtidig.

Undersøkelsen viser at de spektakulære tyveriene, 
ofte på bestilling av pengesterke samlere, er over-
vurdert. Det er tyveriene av smågjenstander som er 
mest vanlig da dette kan omsettes til raske penger. 
Man bør dermed ikke bare sikre de store objektene, 
men også de mindre – men like fullt verdifulle – gjen-
standene. 

Et sårt, men viktig tema er at ansatte og person-
er med tillitsverv i kirken kan være tyver. Ved å ha 
gode rutiner for hvordan man til daglig håndterer og 
sikrer gjenstandene blir det vanskeligere å stjele og 
fristelsen blir mindre. Det er heller ikke sikkert at alle 
trenger nøkler og ubegrenset tilgang til alle verdiskap 
og dører. Da beskytter man de ansatte og mistanken 
mot dem blir mindre.

Kunst- og kulturminnekriminalitet har utviklet seg 
og blir i visse tilfeller nå plassert under kategorien 
«organisert kriminalitet». ØKOKRIM gjør fellesrådene 
opp merksom på en tendens om at tyveri gjennom-
ført av organiserte kriminelle er blitt mer vanlig, også  
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Kapittel 3   //   Hva er kunst- og kulturminnekriminalitet?

i Norge. Gruppene kan være del av et organisert krim-
inelt miljø som driver med flere typer kriminalitet, 
herunder også tyveri fra kirker.

Selv om det finnes ulike karakteristika på tyvene har 
de fleste det samme motivet – økonomisk vinning. Det 
finnes ulike måter å tilegne seg disse pengene på. Det 
mest vanlige er å selge gjenstandene videre så raskt 
som mulig. Noen av de «dyktige» og «kjenningene av 
politiet» stjeler på bestilling fra andre eller, i tilfeller der 
det er snakk om svært verdifulle gjenstander, presses 
eieren til å betale for å få kulturskattene tilbake. Det 
sistnevnte blir også kalt «artnapping».

Hva stjeler de?
Det er ofte en sammenheng mellom hvem som st-
jeler og hva som blir stjålet. «De dyktige» og til dels 
«de kjente av politiet» stjeler verdifulle objekter som 
blir solgt videre gjennom kontakter. Tyveriene er som 
regel godt planlagte da de stjeler gjenstander som er 
utfordrende å bortta. I kirken kan dette eksempelvis 
være lysekroner, skulpturer og altertavler. Lysekroner 
har ofte både en høy økonomisk og kulturhistorisk 
verdi. De er store og tunge og det krever derfor en del 
av tyven å fullbyrde tyveriet selv om lysekronene ofte 
henger løst på en krok i taket uten sikring. Skulpturer 
er oftest unike og har en sterk forbindelse til religion. 
Interessen for denne typen objekter har økt de siste 
årene og de kan derfor bli solgt til en høy pris. Objektene 
er imidlertid særegne og vanskelig å selge på det åpne 
antikkmarkedet. Det er grunn til å tro at det derfor er 

«De dyktige tyvene» og de 
som til dels er «kjenninger av 
politiet» stjeler ofte verdifulle 
objekter som blir solgt videre 
gjennom kontakter. Tyveriene 
er som regel godt planlagte da 
de stjeler gjenstander som er 
utfordrende å bortta. Foto: KA 
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flest «dyktige» og «kjente» tyver som stjeler denne 
typen gjenstander for så å sende dem videre til sine 
kontakter som ofte kan befinne seg utenfor landet. 
Også krusifikser ser ut til å ha en økende popularitet. 
I noen deler av verden har det oppstått interiørtrender 
der denne typen gjenstander passer inn.

Andre gjenstander som kan være populære i disse 
gruppene er sølvtøy som for eksempel lysestaker, 
alterkalk og dåpsfat. Er dette innelåst i safer og skap 
er det utfordrende å bortta. Derfor er det gjerne de mer 
etablere kriminelle som gjennomfører denne typen 
tyveri. Sølvtøy kan selges eller det kan smeltes om 
og selges. 

«De unge», «småtyvene» og «misbrukerne» stjeler 
stort sett spontant når de ser noe de tror er av verdi. 
Eksempler på dette er kirkesølv, lysestaker, dåpsfat, 
kollektbøsser og tekstiler. Dette er gjenstander som 
man kan selge uten å tiltrekke seg mye oppmerksom-
het og de er ofte små og lette å ta med seg. 

Oppsummert kan man si at enkle gjenstander uten 
for mye sakralt og kirkelig særpreg, som lysestaker og 
sølvgjenstander er enklest å omsette videre og derfor 
interessante tyveriobjekter. De spesielle kirkelige ob-
jektene som krusifikser, altertavler og døpefonter har 
et mindre tilgjengelig marked og krever mer innsats for 
å omsette videre og krever dermed mer planlegging 
fra tyvene. Slike gjenstander kan bli brukt som interiør 
og pynt i land utenfor Norge som ikke har luthersk 
kristendom som religion og da også til en høy pris. 
Tilsvarende bruker mange nordmenn for eksempel 

Kapittel 3   //   Hva er kunst- og kulturminnekriminalitet?
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en Buddha-figur som eksotisk pyntegjenstand i stua.
Figuren under viser hva som er stålet og hvor mye. 

Dette er tall fra Sverige i 2005. Som man kan se av 
den er det kirkesølv og lysestaker som er mest attrak-
tivt. At det også forsvinner så mange treskulpturer og 
lysekroner tyder på at en del tyveri blir gjennomført 
av «de dyktige» eller «de kjente av politiet» da man 
vanligvis trenger et større kontaktnett for å få solgt 
slike gjenstander. Under kategorien «annet» inngår 
løse gjenstander som tekstiler, våpen, kollektbøsser 
og timeglass.

Ljuskronor &
lampetter

18 %

Brudkronor
3 %

Annat
19 %

Målningar
4 %

Skulpturer /
altartavlor

15 %

Biblar
3 %

Möbler
4 %

Kyrksilver / ljusstakar
34 %

Denne figuren viser hva som er 
stjålet fra svenske kir ker  
i perioden 2000–2005.
Kilde: Brottsplats Kyrkan, 
Brottsförebyggande rådet

Kapittel 3   //   Hva er kunst- og kulturminnekriminalitet?
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Når stjeler de og hvorfor fra kirken?
For å gjennomføre et tyveri trenger man, i tillegg til et 
motiv, også en mulighet. Muligheten som utnyttes kan 
være et resultat av manglende- eller dårlig sikkerhet 
som gjør at en tyv kan ta en gjenstand og forlate åste-
det uten å bli avslørt. En fornuftig sikring kan være det 
lille ekstra som gjør at en potensiell tyv velger å avstå 
fra handlingen fordi han ikke ser en enkel mulighet.

Det er viktig å ha et sikkerhetsnivå som står i forhold 
til det man sikrer. Banker og pengesentraler er godt 
sikret fordi det er store verdier å beskytte. Likeså nor-
ske museer som etter hvert har fått på plass sikkerhet 
og rutiner som gjenspeiler de uerstattelige kunst- og 
kulturskattene de forvalter. På samme måte er det 
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I tabellen under vises omsten-
dightene under tyveriene fra 
svenske kirker i 2000–2005. 
Her ser man at det blir gjen-
nomført omtrent like mange 
tyveri på dagen som på natten. 
Det er viktig at kirkevergen 
passer på å ivareta like høy 
sikkerhet til enhver tid.   
Kilde: Brottsplats Kyrkan, 
Brottsförebyggande rådet

Kapittel 3   //   Hva er kunst- og kulturminnekriminalitet?
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Trusselen for kunst- 
og kulturminnekrim-
inalitet mot kirkene, 
er økende.

Man bør ikke bare 
sikre de store verdi-
fulle gjenstandene. 
Det er like viktig å 
sikre de mindre gjen-
standene da disse 
kan være lettere 
å bortta og derfor 
populære.

Det er mulig å kom-
binere kirken som et 
åpent hus med gode 
sikkerhetsløsninger.

Det skjer omtrent like 
mange tyveri på da-
gen som på natten.

HUSK DETTE

viktig at også kirken, som tross alt besitter en stor og 
viktig del av vår felles norske kulturarv, har sikkerhet 
som i størst mulig grad fjerner muligheten for tyveri.

For at kirken fortsatt skal bevare sin egenart og 
forbli et åpent hus vil det alltid være en restrisiko for 
at uønskede hendelser kan skje. Utfordringen omfatter 
også det at den tidligere folkelige respekten for kirken 
som institusjon ikke er så sterk lenger. Tyveri fra kirken 
er ikke lenger så utenkelig og sosialt uakseptabelt som 
det engang var. Denne utviklingen er en trend også  
i andre land og må tas hensyn til i forebyggende arbeid

I motsetning til det mange tror, viser forskningsrap-
porten som nevnt over, «Cultural Heritage Crime – the 
Nordic Dimension», at det blir gjennomført omtrent 
like mange tyveri på dagen som på natten. De er også 
hyppigere på ukedagene i ubemannet tid. Det er viktig 
at kirkevergen er klar over dette slik at sikkerheten ikke 
bare er høy på nettene, men til enhver tid – også på 
dagtid og under arrangementer i kirken.

Selv om folks tilknytning til kirken ikke er like tett 
som før, er kirkebygget fremdeles et sted som er almin-
nelig åpent og som samfunnet sammen «eier». Kirke-
vergen har ansvaret for å ivareta både den ønskede 
åpenheten og samtidig sikkerheten for det verdifulle 
inventaret. Å finne balanse mellom en åpen og sikker 
kirke kan som nevnt være utfordrende. KA, Kirkelig 
arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, har utarbeidet 
en veileder til fellesrådet om hvordan de kan sikre kirke-
bygg. Denne er sendt til kirkekontorene, men dersom 
man ikke har den kan man kontakte KA.

Kapittel 3   //   Hva er kunst- og kulturminnekriminalitet?
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Kapittel 4   //   Organisering og rollefordeling innad i kirken og politiet

Både kirken og politiet har sin interne organisering 
som det kan være nyttig å ha gjensidig kjennskap til.

Organiseringen av politiet
Politiet er en del av statsforvaltningen der øverste 
leder er Justis- og beredskapsdepartementet. Under 
departementet ligger Politidirektoratet (POD) som igjen 
har ansvaret for politidistriktene og politiets særor-
ganer – med unntak av Politiets sikkerhetstjeneste. 
Ansvaret dekker faglig ledelse, styring, fordeling av 
ressurser, resultatoppfølging og utvikling av Politi- og 
lensmannsetaten. Politidistriktene er geografisk inndelt 
og ledes av politimestre. 

ØKOKRIM, som er et særorgan i politiet, ble opprettet  
i 1989. Det er en landsdekkende enhet som jobber 
mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Siden 
2006 har enheten hatt fagansvaret for blant annet 
kunst- og kulturminnekriminalitet. ØKOKRIM etterfor-
sker egne saker, men gir også etterforskningsbistand 
til lokale politidistrikter dersom de anmoder om det. 
Ved tyveri skal kirkevergen derfor kontakte den lokale 
politistasjonen eller det lokale lensmannskontoret for 
å anmelde forholdet. 

4.  Organisering og rollefordeling 
 innad i kirken og politiet

Ved tyveri og annen kriminal-
itet rettet mot den kirkelige 
eiendommen skal kirkevergen 
kontakte den lokale politistas-
jonen eller det lokale lens-
mannskontoret for å anmelde 
forholdet. Foto: KA 
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Politiets sikkerhetstjeneste

27 politidistrikt

Politiets fellestjenester

Politiets IKT-tjenester

Grensekommissæren

Namsfogden

Nasjonalt ID-senter

Kripos

Politiets utlendingsenhet

Politihøgskolen

Utrykningspolitiet

ØKOKRIM

Justis- og beredskapsdepartementet

Politidirektoratet

Sysselmannen
på Svalbard

Organiseringen av norsk politi 
per januar 2015.

Organisering av kirken
Alle innbyggere i Norge bor i et sokn. Det er et geo-
grafisk område og den laveste forvaltningsenheten  
i Den norske kirke. Det er menneskene som bor i soknet, 
og er medlem i Den norske kirke, som sammen «eier» 
kirkebyggene. Soknet er rettssubjektet, men kan kun 
handle gjennom sine to lovbestemte organer fellesråd 
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og menighetsråd. Mens menighetsrådet sammen med 
presten har ansvar for den kirkelige aktiviteten, har 
fellesrådet ansvar for den kirkelige eiendomsmassen 
og inventar. Det er representanter fra menighetsrådene, 
kirkevergen, en prest og en kommunal representant 
som utgjør fellesrådet.

Fellesrådet har etter kirkelovens §14 forvalteransvar 
for kirkebyggene og inventaret. Kirkevergen er daglig 
leder i fellesrådet og har ansvar for sikkerheten i kirkene. 
Selv om sikkerhetsoppgavene kan delegeres kan man 
ikke delegere bort selve ansvaret. Det betyr at det er 
kirkevergen politiet skal ha kontakt med i forbindelse 
med forebygging og ved tyveri og annen kriminalitet 
rettet mot den kirkelige eiendommen. Fellesrådet skal 
registreres som fornærmet i straffesaker der kirkebygg 
eller inventar er involvert.

Fellesrådet har 
forvalteransvar for 
kirkebyggene og 
inventaret og skal 
derfor registreres 
som fornærmet ved 
eventuelle tyverier. 

Det er kirkevergen 
politiet vanligvis er  
i kontakt med.

Dersom kirkevergen 
ønsker å anmelde et 
forhold må han/hun 
kontakte det lokale 
lensmannskontoret 
eller den lokale politi-
stasjonen.

HUSK DETTE

Mellomkirkelig råd

Menighetsråd

MenighetsrådMenighetsmøtet

Kirkelig fellesråd

Bispedømmeråd

Kirkemøtet

Kirkerådet

Samisk kirkeråd

Organiseringen / rådstrukturen 
i Den norske kirke.
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Det kan være hensiktsmessig å dele tyverier inn i to 
kategorier – de tilfeldige og de planlagte. Det kan bli 
lettere å stoppe de spontane tyveriene dersom det 
rent praktisk blir vanskeligere å bortta en gjenstand. 
De planlagte tyveriene er derimot mer utfordrende å 
forhindre. I slike tilfeller kan gjerningsmannen ha gjort 
seg kjent med sikkerhetshindringer, alarmer og rutiner. 
Likevel kan man gjøre jobben til tyven vanskeligere ved 
å ha en høy grad av sikkerhet.

Det er viktig at fellesrådet setter seg inn i hva man 
kan gjøre for å unngå tyverier. Fellesrådet kan gjerne 
be politiet om veiledning. Samarbeid mellom politiet 
og fellesrådet er sentralt og det bør ikke bare gjelde 
etter et tyveri, men også i det forebyggende arbeidet. 

De aller fleste som besøker kirken har gode hen-
sikter. Når man sikrer kirken skal man også ta hensyn 
til disse. Hva tenker de dersom de ser store, synlige 
kameraer og alarmer? Synlige sikkerhetstiltak kan virke 
forebyggende, men kan også ødelegge opplevelsen 
av å være tilstede i en kirke. Det er likevel godt mulig 
å sikre kirkebyggene uten mye synlig sikkerhet. KA sin 
filosofi er at sikkerhetstiltakene ikke behøver å være 
synlige for andre enn dem som forsøker å stjele eller 
begå annen kriminalitet mot kirkebyggene.

5.  Forebyggende arbeid

Synlige sikkerhetstiltak kan 
virke forebyggende, men kan 
også ødelegge følelsen  
av å være tilstede i en kirke.  
Det er likevel godt mulig å sikre 
kirkebyggene uten mye synlig 
sikkerhet. Les mer om dette  
i KAs veileder «Kunsten å sikre 
en kirke», den kan bestilles 
herifra: www.ka.no/nettbutikk.
Foto: Shutterstock
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Hva er politiet sin oppgave?
Før en eventuell forbrytelse skjer er det de ansatte  
i kirken som har hovedansvaret for å jobbe forebyg-
gende. Likevel kan politiet bidra slik at de får et godt 
samarbeid med kirken i forkant. Dersom politiet for 
eksempel innehar kunnskap om trussel mot kulturmin-
ner og kulturminnekriminalitet bør de vurdere å dele 
dette med kirken. Politiet kan oppfordre fellesrådet 
til å registrere inventar i Kirkebyggdatabasen og for-
telle dem hvor viktig dette kan være for en eventuell 
etterforskning. Det er likevel kirkevergen som har det 
overordnede ansvaret for sikkerheten i kirkene. Kirke-
vergen skal inneha kompetanse som gjør at han eller 
hun kan finne gode løsninger på egenhånd.

Det at politiet og kirken samarbeider kan også vise 
seg nyttig for politiet. Kirken har informasjon om- og 
kontakt med ungdom og lokalmiljø. Forholdet mellom 
politiet og kirken trenger ikke alltid være formelt. En 
etablert kontakt mellom kirken og politiet kan vise seg 
nyttig for begge parter dersom det skulle skje et tyveri. 

Hva er de ansatte i kirken sin oppgave?
Det er viktig at sikkerhetsinstallasjonene i kirkene 
er tilpasset bygget og dets aktivitet for å ha optimal 
funksjon. Men ikke all sikkerhet er kostbar. Man bør 
begynne med å gjennomgå rutinene, og få implemen-
tert en sikkerhetsbevissthet hos sine ansatte. Det 
å registrere inventar i Kirkebyggdatabasen er i seg 
selv forebyggende. Dette kan man lese mer om under 
punktet «Kirkebyggdatabasen». Det er viktig å bruke 
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sunn fornuft og se ting i sammenheng. Det nytter lite 
med teknisk utstyr hvis personalet ikke forstår hvordan 
man skal bruke det for å skape sikkerhet. KA-veilederen 
«Kunsten å sikre en kirke» viser hvordan man kan bruke 
alarmsystem og låser på en god måte. 

Risikomatrise
Et viktig trinn er kunnskap, både om trusselbildet og 
sikkerhetsløsninger. Først når man vet mer om prob-
lemet kan man oppnå en bedre forståelse for hvordan 
man kan løse det. Risikovurdering er sentral i denne 
vurderingen. 

1 2 3 4 5

 

Ufarlig
Liv og helse eller 

kulturminner, 
og eller 

< 100 000,-

Farlig
Liv og helse eller 

kulturminner, 
og eller 

< 10–50 000,-

Kritisk
Liv og helse eller 

kulturminner, 
og eller 

< 50–100 000,-

Meget kritisk
Liv og helse eller 

kulturminner, 
og eller 

< 100–1 000 000,-

Katastrofalt
Liv og helse eller 

kulturminner, 
og eller 

> 1 000 000,-

5 Svært sanns.
75 % risiko

     

4 Meget sanns.
50 % risiko

     

3 Sannsynlig
30 % risiko

     

2 Mindre sanns.
15 % risiko

     

1 Lite sanns.
5 % risiko

     

Sannsynlighet Konsekvens

En enkel risikomatrise som 
viser sannsynligheten for 
uønskede hendelser målt opp 
mot konsekvensen dersom de 
inntreffer. Fargene indikerer om 
det bør settes inn tiltak ut fra 
det som er akseptert restrisiko.
Figur: KA

Kapittel 5   //   Forebyggende arbeid
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Still deg disse spørsmålene: 
• Hva kan gå galt? 
• Hva er sannsynligheten for at det inntreffer? 
• Hva er konsekvensene dersom det skjer?
• Hva kan vi gjøre for å hindre at dette inntreffer? 
Ved hjelp av svarene på disse spørsmålene kan man 

lettere se hvilke sikkerhetstiltak som er viktig i den 
kirken man selv jobber. Ønsker du å lære mer om dette 
kan du lese om det i Risikomatrisen KA har utarbeidet. 
Den er tilgjengelig for kirkeansatte når de logger seg 
inn på www.kirkebyggdatabasen.no.

Kirkebyggdatabasen
For å kunne finne igjen og identifisere en stjålet 
gjenstand er det viktig å ta bilder og registrere gjen-
standene før de er blitt borttatt. Kirkebyggdatabasen er 
utarbeidet av KA på bestilling fra Kulturdepartementet.  
I databasen kan man registrere inventar fra kirkene 
ved å legge inn bilder og beskrive objektet. Det er 
også viktig å ta nærbilder av eventuelle inskripsjon-
er, merkinger, reparasjoner eller skader. Det finnes en 
standard linjal som kan være med på bildene slik at  
det blir lettere å se fargenyanser og størrelse. Denne 
er sendt til alle kirkekontorene. Merk at Databasen er 
lukket, men KA gir kirkevergene tilgang ved forespørsel. 

Siden ØKOKRIM ved hjelp av Kirkebyggdatabasen 
kan få informasjon om inventargjenstander er sann-
synligheten større for at man kan finne det som er 
stjålet. I tillegg vil en registrering i Kirkebyggdatabasen 
dokumentere kirkens eierskap til gjenstandene. 

Kapittel 5   //   Forebyggende arbeid
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Både KA og ØKOKRIM har utarbeidet referanselinjaler i tråde med kravene i Object ID-systemet til 
hjelp ved registrering av gjenstander. Ved å legge disse ved bildene er det lettere å se størrelser og 
fargenyanser på det registrerte objektet. Foto: ØKOKRIM.

Kapittel 5   //   Forebyggende arbeid
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I registreringen skal følgende spørsmål besvares:
• Hva slags gjenstand er det?
• Hvilke materialer er gjenstanden laget av?
• Hva er gjenstandens størrelse og/eller vekt?
• Finnes det merking/inskripsjoner på gjenstanden 

som kan være med på å identifisere den?
• Har gjenstanden noen fysiske særtrekk som 

kan være til hjelp ved identifisering?  
(Skader, reparasjoner, produksjonsfeil)

• Har gjenstanden en tittel som kan være til hjelp 
ved identifisering?

• Hva er avbildet på objektet?
• Når er gjenstanden fremstilt?
• Hvem har laget gjenstanden?
Databasen er lukket for offentligheten, men felles-

rådene kan få tilgang. Databasen er utarbeidet etter 
en internasjonal standard for registrering av kunst- og 
kulturminnegjenstander. Ved å fylle ut registrerings-

Politioverbetjent Kenneth 
Didriksen (ØKOKRIM) skrev en 
artikkel om hvordan kirk-
ene er våre kulturhistoriske 
høydepunkt i KAs medlems-
blad KAForum i 1, 2010, les 
den her: www.ka.no/om-ka/
ka-forum

Kapittel 5   //   Forebyggende arbeid
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Samarbeid mellom 
fellesrådet og politiet 
er viktig – både før og 
etter en forbrytelse.

Ikke all sikkerhet er 
kostbar.

Registrer inventar  
i Kirkebyggdata-
basen. Det er fore-
byggende fordi det 
gjør inventaret spor-
bart og dokumenterer 
eierskap.

HUSK DETTE

Kirkebyggdatabasen er en 
lukket database, men KA gir  
tilgang etter behov. Brukernavn 
og passord fås ved å fylle ut 
registreringsskjemaet.  
Kilde: kirkebyggdatabasen.no

skjemaet er man sikker på at viktig informasjon ikke 
blir utelatt. Dermed blir alle gjenstander registrert på 
samme måte og ØKOKRIM kan formidle informasjonen 
videre til Europol og Interpol dersom det er mistanke 
om at gjenstandene er tatt ut av landet. Ingen andre 
land har lagt til rette for registrering av kirkelige kultur-
minner i samme grad som Norge.

 Ved å registrere gjenstander på en god måte blir 
de ettersporbare, det blir vanskeligere å omsette dem 
på det svarte markedet og det vil dermed bli mindre 
attraktivt å stjele fra kirkene. I tillegg blir det lettere for 
politiet å etterforske saken og fellesrådet kan doku-
mentere at kirken eier gjenstanden. Vanligvis blir det 
fort kjent blant publikum at inventar er sporbart og det 
kan virke forebyggende.

Ønsker du å lese mer om hvordan man bruker denne 
databasen ligger det en veilederen for registrering av 
inventar i www.kirkebyggdatabasen.no. 

Kapittel 5   //   Forebyggende arbeid
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Hva er fellesrådet sin oppgave? 
Dersom det har vært et tyveri er det viktig å handle 
effektivt, men varsomt. Kirkevergene må gi beskjed til 
politiet så fort de har oppdaget at noe er borttatt. KA 
ønsker også melding om dette, da de kan følge saken, 
veilede og bidra med informasjon.

Mange tyverier fra kirken blir aldri anmeldt, noe det 
kan være flere grunner til. Kanskje de ansatte i kirken 
har for lite kunnskap om hvordan man anmelder eller 
kanskje tenker de at det ikke er viktig fordi det gjelder 
små gjenstander av liten verdi. Det er uansett viktig at 
fellesrådet tar tyverier og anmeldelser på alvor. Kirken 
og alt inventaret tilhører alle og fellesrådet har ansvar 
for å forvalte dette for fellesskapet. 

Etter at forholdet er anmeldt er det av stor betydning 
at politiet og kirkevergen opprettholder kontakten. 
Kirkevergen bør logge seg inn på Kirkebyggdatabasen 
og huke av for at gjenstanden er stjålet. De bør også 
skrive inn anmeldelsesnummeret fra politiet i register-
skjemaet for den stjålne gjenstanden. Da blir det lettere 
for politiet å hente ut informasjon om gjenstanden og 
eventuelt etterlyse den internasjonalt. Godt registre-

6.  Dersom tyveriet har skjedd
 – anmeldelsesprosessen

For å anmelde et tyveri er det 
viktig å ta kontakt med politiet, 
enten på telefon eller ved å 
møte opp på det lokale lens-
mannskontoret / den lokale 
politistasjonen. 
Foto: Politidirektoratet
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ringsarbeid er også viktig for å dokumentere at den 
berørte kirken eier gjenstanden og man kan får den 
tilbakeført dersom den blir funnet. Et eksempel på hvor 
vanskelig det kan bli uten god dokumentasjon er da 
et gullskrin fra middelalderen ble stjålet fra en svensk 
kirke og funnet i Spania. Det tok ti år og mye diplomatisk 
arbeid før de fikk bevist eierskapet og skrinet tilbake.

Videre er det viktig at kirkevergen eller andre ikke 
«rydder» åstedet før det er avklart med politiet. En skal 
heller ikke ta på andre gjenstander eller tråkke for mye 
rundt. Det kan føre til tap og ødeleggelse av viktige 
spor og dermed gjøre etterforskningen vanskeligere.

Saksgangen i en anmeldelse
En anmeldelse er en melding til politiet om at det har 
skjedd en straffbar handling. Det er ofte starten på 
en straffesak og kan medføre straff, enten fengsel 
eller bøter. I noen tilfeller løses forholdet i forliksråd 
og kan medføre samfunnsstraff. En anmeldelse kan 
også henlegges på grunn av mangel på bevis eller av 
andre årsaker. 

De ansatte i kirken må uansett anmelde for å gjøre 
politiet oppmerksom på at inventar i en kirke er bort-
tatt. Politiet kan da starte etterforsking for å lete et-
ter gjenstander og gjerningsmenn. Man skriver én 
anmeldelse selv om det er flere gjenstander som er 
borttatt samtidig.
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Hvem kan anmelde og når gjør man det?
I utgangspunktet kan alle anmelde et straffbart forhold. 
Blir noe borttatt fra kirken er det kirkevergen eller andre 
ansatte i kirken som på vegne av kirken har ansvar for 
å gi beskjed til politiet. Det bør bli gjort så raskt som 
mulig etter at det straffbare forholdet er oppdaget. 
Som nevnt forvaltes inventar i en kirke av fellesskapet 
og kirkelig ansatte bør derfor føle en plikt til å varsle 
politiet om det som har skjedd.

Hvordan anmelder man?
For å anmelde et tyveri må kirkevergen ta kontakt med 
politiet, enten på telefon eller ved å møte opp på det 
lokale lensmannskontoret eller på den lokale politistas-
jonen. Man kan foreløpig ikke anmelde denne typen 
forhold digitalt. Politiet vil, når de har mottatt melding 
om tyveri, vurdere om de skal reise ut til åstedet for å 
sikre bevis. Kirkevergen bør da spørre politiet hvordan 
en videre skal forholde seg.

Dersom kirkevergen blir bedt om å møte på politi-
stasjonen skriver politiet en mottatt anmeldelse ut fra 
det kirkevergen forteller. Her er det viktig med detaljer 
om hva som har skjedd, når og hvor det har skjedd og 
hva som er stjålet og/eller ødelagt. Det vil være lettere 
å anmelde et tyveri dersom man på forhånd har gjort 
gode registreringer i Kirkebyggdatabasen og dersom 
man har gode bilder.

Kapittel 6   //   Dersom tyveriet har skjedd – anmeldelsesprosessen
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Hva skjer etter anmeldelsen?
Basert på anmeldelsen bestemmer politiet og påtale-
myndigheten om saken skal etterforskes. Under den 
eventuelle etterforskingen vil politiet vurdere om de 
skal foreta en undersøkelse av åstedet og avhøre rele-
vante personer. Det er her viktig for politiet å få oversikt 
over saken og finne bevis. De ansatte i kirken bør derfor 
komme med konkret og riktig informasjon. Dersom 
de ansatte har brukt Kirkebyggdatabasen på en god 
måte vil dette være en fordel da politiet får tilgang på 
både bilder og beskrivelse av gjenstandene. Selve 
etterforskningsprosessen kan ta noe tid avhengig av 
blant annet hvor mye informasjon som finnes i saken.

Når saken er ferdig etterforsket blir saken gitt videre 
til en politiadvokat som avgjør om man har nok bevis 
til å kunne si hva som har skjedd, hvem som står bak 
ugjerningen og om det er straffbart. Da kan det gis en 
straff, mest vanlig i denne typen saker er forelegg. I al-
vorlige saker kan den komme opp for domstolen. Da må 
muligens de som har kjennskap til saken møte i retten. 

En politisak kan også bli henlagt av forskjellig grun-
ner, for eksempel ved mangel på bevis.

Andre rutiner enn anmeldelse 
I noen tilfeller kan det være aktuelt å kontakte media. 
Blir det brukt på en god måte kan det være med på å 
avklare saken ved at det kommer inn tips og lignende. 

Kapittel 6   //   Dersom tyveriet har skjedd – anmeldelsesprosessen



41

Kunsttyveri fra kirkebygg    //   Veileder for politiet og kirkeverger

I slike tilfeller må man være forsiktig med hva man 
sier og det er kirkevergen som bør uttale seg. Dersom 
andre skal snakke med media har kirkevergen likevel 
sikkerhetsansvaret og han eller hun bør derfor avgjøre 
hvem som uttaler seg på vegne av fellesrådet. 

Dersom det er tyveri av store verdier eller av his-
torisk betydning kan det hende at media kontakter 
kirkekontoret. Også da er det bare kirkevergen som 
bør uttale seg og han eller hun må vite hva man kan 
si uten at en eventuelt publisering ødelegger for pol-
itiets taktiske arbeid. Husk at tyven også leser aviser 
og ser på TV.

Anmeld alle typer 
tyverier.

Lag en plan på 
forhånd om hvordan 
man ønsker å fore-
bygge tyverier og 
hva man skal gjøre 
dersom tyveriet 
skulle skje.

HUSK DETTE

Basert på anmeldelsen bes-
temmer politiet og påtale-
myndigheten om saken skal 
etterforskes. Under den event-
uelle etterforskingen vil politiet 
vurdere om de skal foreta en 
undersøkelse av åstedet og 
avhøre relevante personer. 
Foto: Politidirektoratet

Kapittel 6   //   Dersom tyveriet har skjedd – anmeldelsesprosessen
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Kapittel 7   //   Samarbeid er viktig

Gjennom hele veilederen ser man at et samarbeid 
mellom kirken og politiet er viktig for å forebygge kunst- 
og kulturminnekriminalitet, og for en effektiv etter-
forskning av tyverier. Sammen kan man se på hvilke 
kulturminner som finnes i kirkene. Kirkevergen må påse 
at kulturminnene blir registrert i Kirkebyggdatabasen 
slik at politiet lettere kan få et innblikk i hvilke verdier 
som finnes i de enkelte kirkene i distriktet. Man kan 
eventuelt også etablere et uformelt kontaktnett med 
politi, brannvesen og andre med sikkerhetsansvar for 
offentlige bygg for å utveksle informasjon om even-
tuelle trusler og nye utfordringer i lokalsamfunnet.

7.  Samarbeid er viktig
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Tyveriet i Larvik kirke ble oppklart

Tyveriet av det verdifulle maleriet fikk mye oppmerk-
somhet og det ble oppklart bare etter noen få dager. 
Dette på grunn av grundig politiarbeid og gode tips. 

Vedkommende politiet tror er hovedgjerningsman-
nen fortalte under avhør hvor maleriet var gjemt. Det 
ble funnet der han sa – i en varebil i Porsgrunn. Maleriet 
hadde fått noen få skader, men ikke noe betydningsfullt 
på selve kunstverket.

Fire personer ble tiltalt og dømt til mellom to og 
tre års fengsel, og alle avga uforbeholden tilståelse. 

Selv om tyveriet i Larvik er et eksempel på tyveri 
av en verdifull gjenstand er det viktig å vite at også 
tyverier av mindre verdifulle gjenstander er viktig å 
anmelde. Disse tyveriene skjer hyppigere og til sam-
men kan verdiene bli store. I tillegg har gjenstandene 
ofte en historisk og kulturell verdi. Det er fellesrådet 
og kirkevergen som har ansvar for å ta vare på disse 
gjenstandene for fellesskapet. Derfor må man gjøre 
det man kan for å bekjempe denne typen kriminalitet.

Tyveriet i Larvik kirke ble oppklart

Politistasjonssjef Gunnar 
Orskaug med maleriet «La de 
små barn komme til meg» som 
ble stjålet fra Larvik kirke natt 
til søndag 8. mars. Vestfold 
politidistrikt pågrep onsdag 
formiddag en mann i 50-årene 
fra Larvik og siktet ham for 
medvirkning til grovt tyveri. 
Noen timer senere ble maleriet 
funnet i en varebil. 
Foto: Politiet / SCANPIX
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